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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

DPR RI DAN RATIFIKASI 

 

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai 

Lembaga Legislatif 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu 

lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan 

lembaga perwakilan rakyat.69 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga 

negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan 

wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami 

ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.  

Gambar 3.1 Gedung DPR RI  

 

 

                                                           
69 Yayasan API (Almanak Parlemen Indonesia. 2001. Panduan Parlemen Indonesia. Jakarta: 

Yayasan API 
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DPR memiliki tiga (3) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan.70 Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam 

melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ketiga fungsi tersebut memiliki perwujudan dalam pelaksanaannya 

berdasarkan dari masing-masing fungsi tersebut. Fungsi legislasi dilaksanakan 

sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-

undang. Adapun fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-

undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Selanjutnya fungsi 

pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

dan APBN.71  

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, DPR 

akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap setiap 

rancangan undang-undang yang dibahas bersama pemerintah.72  Bukan hanya 

memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, namun terhadap 

peraturan pemerintah yang ditetapkan presiden pun harus mendapat persetujuan 

dari DPR.73 Dalam hal proses pembentukan undang-undang, anggota DPR juga 

mempunyai hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang.74  

 

                                                           
70

 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20 
71 UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 70. 
72 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20 ayat 1. 
73 Ibid, pasal 22. 
74 Ibid, pasal 21 
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Selain itu, fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:75  

1) prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation) 
2) pembahasan rancangan undang-undang (law making process) 
3) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment 
approval) 
4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau 
persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya 
(binding decision making on international agreement and treaties or other legal 
binding documents) 

 

B. Dinamika  Ratifikasi di Indonesia 

 Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menggunakan sistem 

campuran, yaitu oleh eksekutif dan legislatif. Ketentuan dalam melakukan 

pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 

2000 tentang perjanjian internasional. Padal pasal 9 dijelaskan bahwa pengesahan 

perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan 

presiden. Kemudian ketentuan bentuk pengesahan ini diperjelas melalui pasal 10, 

yaitu pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang 

apabila berkenaan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan 

keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara 

Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan 

lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah 

luar negeri. Selain dari kententuan tersebut, maka pengesahan perjanjian 

internasional dilakukan dengan keputusan presiden.76 

Terkait bentuk pengesahan ini, maka setidaknya ada tiga (3) peraturan 

yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional; Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang 
                                                           
75 Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.  Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 
76 Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Peraturan Pemerintah No. 68 

tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan 

Peraturan Presiden. 

Perjanjian internasional yang disahkan dalam bentuk undang-undang, 

maka segala tata cara pembentukan undang-undang juga berlaku terhadap 

pembentukan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional. Segala 

tata cara pembentukan perundang-undangan sudah diatur dalam Undang-Undang 

No. 12 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2005. Selanjutnya, 

perjanjian internasional yang disahkan dalam bentuk keputusan presiden, berubah 

menjadi peraturan presiden. Hal ini telah diatur kembali dalam Undang-Undang 

No. 12 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa “Semua Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau 

keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum 

Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini.”77 

 
Di Indonesia, praktik mengenai ratifikasi masih tidak menentu. Bukan saja 

tidak terdapat pembagian perjanjian dalam golongan mana yang memerlukan dan 

tidak memerlukan persetujuan parlemen, bahkan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 kata ratifikasi itu sendiri tidak tercantumkan.78 Beberapa 

peraturan-peraturan yang berakitan dengan ratifikasi, masih belum mampu 

memberikan kejelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan 

                                                           
77 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 pasal 100 
78 Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R.Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: 

PT. Alumni 
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karena Undang-Undang No. 12 tahun 2001 hanya mengatur soal teknis pembuatan 

undang-undang saja. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2005 hanya sebatas 

mengatur pelaksanaan persiapan RUU di tingkat pemerintah, sedangkan Undang-

Undang Perjanjian Internasional masih sangat umum mengatur prinsip-prinsip 

dasar perjanjian internasional, mekanisme ratifikasi  tidak tertera secara tegas. 

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan tata cara ratifikasi berpotensi atau 

bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam rangka melakukan ratifikasi. 

Selain itu juga, faktor ini bisa mempersulit dan menghambat proses ratifikasi 

menjadi lambat. Indonesia sering mengalami kesulitan atau keterlambatan, bahkan 

tidak melakukan ratifikasi sama sekali. Sebagai contoh, ada sepuluh (10) 

konvensi-konvensi internasional yan dikeluarkan PBB menyangkut tentang 

terorisme. Terhadap hal ini, Indonesia hanya mampu meratifikasi empat dari 

sepuluh konvensi tesebut. Selain itu, dari 25 konvensi penting tentang HAM, 

Indonesia baru meratifikasi sebanyak 6 konvensi.79 

Lambatnya kerja ratifikasi di Indonesia nampak pada jumlah undang-

undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang 

paling banyak hanya mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. Tahun 2008 jumlah RUU 

ratifikasi sebanyak 3 (tiga) RUU, jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 DPR melakukan ratifikasi 5 (lima) 

perjanjian internasional, sedangkan pada tahun 2006 dan 2005 masing-masing ada 

7 (tujuh) ratifikasi perjanjian internasional.80 

 

 
                                                           
79 Hippy, Karmila. 2013. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. Jurnal Lex 

Administratum. Vol.I, No.2. 
80 Ibid. 
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C. Urgensi Ratifikasi Perjanjian Internasional 

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional, penandatanganan 

suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak 

terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional 

memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Tindakan selanjutnya sesudah 

penandatanganan, para delegasi meneruskan naskah perjanjian tersebut kepada 

pemerintahannya untuk meminta persetujuan. Untuk itu dibutuhkan penegasan 

oleh pemerintah yang bersangkutan setelah mereka mempelajari dan setelah 

diajukan kepada parlemen (bila perlu). Penegasan tersebut dinamakan dengan 

ratifikasi atau pengesahan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian bahwa 

perjanjian itu akan mengikat tanpa harus diratifikasi terlebih dahulu.81  

Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum 

perjanjian tersebut disahkan. Pengesahan perjanjian internasional oleh 

pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional 

tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan 

ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian Internasional yang 

memerlukan pengesahan akan mulai dapat berlaku setelah terpenuhinya 

prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang. 

Persetujuan suatu negara untuk diikat suatu perjanjian dinyatakan dalam 

bentuk ratifikasi apabila:82 

 Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam 

bentuk ratifikasi; 

                                                           
81 Hasibuan, Rosmi. 2002. Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional. Jurnal. 

Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional. Universitas Sumatera Utara. 
82 Kusumohamidjojo, Budiono. 1986. Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 

Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Bina Cipta 
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 Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk 

mengadakan ratifikasi; 

 Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat 

untuk meratifikasinya kemudian, atau; 

 Penerima Kuasa delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan 

kemudian 

 

Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia baik bilateral 

maupun multilateral melalui Keppres ataupun undang-undang, oleh lembaga 

pemrakarsa atau instansi terkait dalam perjanjian tersebut mengadakan rapat 

interdepartemen dengan tujuan:83 

 Menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-

undang atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian 

internasional dimaksud serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya. 

 Mengkoordinasikan pembahasan rancangan atau materi permasalahan 

dimaksid bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

 Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui 

Menteri untuk  disampaikan kepada Presiden. 

 

D. Eksistensi DPR RI dalam Proses Ratifikasi 

Proses ratifikasi merupakan salah satu tahap dalam pembuatan 

perjanjian internasional. Tahap melakukan ratifikasi ini adalah langkah 

penguatan terhadap perjanjian internasional yang telah ditandatangani. 

                                                           
83 Hasibuan, Rosmi. 2002. Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional. Jurnal. 

Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional. Universitas Sumatera Utara. 



50 
 

Ratifikasi sudah berlangsung di Indonesia sejak kemerdekaan di 

proklamasikan. Pada saat itu, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahaan di Indonesia menjelaskan bahwa 

perjanjian internasional dibuat oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan 

dari DPR.84 Hal ini membuktikan bahwa, penyelenggaraan perjanjian 

internasional tidak semata-mata dilakukan oleh presiden, melainkan juga 

melibatkan DPR selaku lembaga legislatif.  

UUD Negara Republik Indonesia, tidak menjelaskan secara spesifik 

tentang leterlibatan DPR dalam penyelenggaraan perjanjian internasional. 

Dalam UUD tersebut hanya menyatakan bahwa DPR terlibat dalam hal 

pemberian persetujuan. Namun, spesifik persetujuan yang seperti apa tidak 

dijelaskan secara terperinci pada UUD tersebut.  

Ketidakjelasan secara detail wewenang DPR dalam penyelenggaraan 

perjanjian internasional berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau 

penyalahgunaan kekuasaan DPR dalam ikut serta terlibat pada 

penyelenggaraan internasional. Untuk mengatasi hal demikian, maka presiden 

memberi ketegasan atas batasan keterlibatan DPR dalam penyelenggaraan 

perjanjian internasional. Ketegasan presiden tersebut disampaikan kepada DPR 

melalui surat preesiden no. 2826/HK/60 dengan perihal Pembuatan-Pembuatan 

Perjanjian dengan Negara Lain. 

Surat Presiden no. 2826/HK/60 yang ditujukan kepada DPR memuat 

empat (4) poin yang akan disampaikan. Pada poin pertama disampaikan bahwa 

adanya kerjasama antara Pemerintah dengan DPR seperti yang tercantum pada 

                                                           
84 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 11. 
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pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain”. 

Artinya, dalam tiga (3) hal yang dimaksudkan pada pasal tersebut, adanya 

kerjasama antara pemerintah dan DPR dalam melaksanakannya. Kerjasama 

yang dimaksudkan adalah presiden dapat melakukan tiga (3) hal yang 

dimaksudkan pada pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

setelah mendapat persetujuan dari DPR. 

Poin kedua dalam surat presiden no. 2826/HK/60 adalah batasan 

pengertian kata “perjanjian” yang tercantum pada pasal 11 UUD Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Dalam surat tersebut, kata “perjanjian” yang 

dimaksud bukan lah berlaku untuk semua perjanjian, melainkan hanya untuk 

perjanjian-perjanjian yang terpenting saja yaitu yang mengandung soal-soal 

politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau treaty.85 Poin 

kedua ini menjelaskan bahwa DPR berkedudukan sebagai lembaga yang 

dicukupkan sebatas mengetahui tentang perjanjian internasional yang dibuat. 

Maka, secara teknik dan prosedural pembuatan perjanjian internasional tidak 

semata-mata melibatkan lembaga legislatif. 

Batasan wewenang DPR juga dipertegas dalam surat presiden ini yang 

tercantum dalam poin ketiga. Dalam poin ini disebutkan bahwa “pemerintah 

akan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh 

persetujuan hanya perjanjian-perjanjian terpenting saja (treaties), yang 

diperincikan di poin selanjutnya, sedangkan perjanjian lain (agreements) akan 

                                                           
85

 Surat Presiden no. 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960 
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disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui. Poin 

ketiga ini juga memperjelas bahwa tidak ada keharusan bagi DPR menentukan 

bentuk juridis dari persetujuannya.86 

Adapun perjanjian-perjanjian penting (treaties) yang dimaksud dalam 

surat presiden ini dijelaskan secara detail pada poin keempat. Penjelasan poin 

keempat yang dimaksud adalah treaty yang mengandung materi sebagai 

berikut:  

a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik 

luar negeri Negara seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, 

perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas. 

b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi 

haluan politik luar negeri Negara; dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian 

dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman 

uang. 

c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem 

perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-Undang, seperti soal-

soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.87
 

Dalam rangka memperjelas kedudukan DPR terhadap proses ratifikasi 

berdasarkan ketentuan yang tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia 

pasal 11, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 

tentang perjanjian internasional sebagai landasan ketentuan-ketentuan dalam 

                                                           
86 Ibid 
87 Ibid 
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menyelenggarakan perjanjian internasional. Undang-undang ini juga merupakan 

hasil dari kodifikasi88 surat presiden no. 2826/HK/60.  

Walaupun pada dasaranya DPR mempunyai fungsi legislasi, yaitu sebagai 

pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, namun pada konteks 

perjanjian internasional berdasarkan ketntuan-ketentuannya, dapat disimpulkan 

DPR tidak mempunyai hak inisiatif membuat atau memasuki pengesahan suatu 

perjanjian internasional. Hal ini juga didasarkan atas pembagian kekuasaan dan 

pemisahan kekuasaan di Indonesia. Hubungan luar negeri masuk ke dalam 

lingkungan kekuasaan eksekutif, bahkan sebagai kekuasaan eksklusif (exclusive 

power) eksekutif.89 Sehingga dalam pengesahan perjanjian internasional, DPR 

hanya berwenang menyetujui atau tidak menyetujui, menerima atau menolak 

mengesahkan suatu perjanjian internasional. Selanjutnya, DPR akan terlibat 

kembali dalam proses ratifikasi tersebut jika dilakukan dengan Undang-Undang. 

Namun jika ratifikasi dilakukan dengan Keppres/Perpres, keterlibatan DPR hanya 

sebatas pemberian persetujuan/tidak untuk diratifikasi. 

E. Komisi VI DPR RI 

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang penetapan kembali mitra kerja komisi-

komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, 

ruang lingkup Komisi VI meliputi bidang industri, investasi, dan persaingan 

usaha. Adapun yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah Kementrian 

                                                           
88 Menurut KBBI, kodofikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. 
89 Manan, Bagir. 2008. Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional 

(Tinjauan Hukum Tata Negara). Focus Grup Discussion Universitas Padjajaran pada tanggal 
29 November 2008. . http://www.scribd.com/doc/17599259/Status-Perjanjian-Internasional-
Dalam-Tata-PerundangUndangan-Nasional. diakses tanggal 6 Maret 2017. 

http://www.scribd.com/doc/17599259/Status-Perjanjian-Internasional-Dalam-Tata-PerundangUndangan-Nasional
http://www.scribd.com/doc/17599259/Status-Perjanjian-Internasional-Dalam-Tata-PerundangUndangan-Nasional
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Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang), dan Dewan Koperasi Indonesia 

(Dekopin).90 

1. Keanggotaan 

Komisi VI DPR RI beranggotakan sebanyak 48 orang, yang terdiri dari: 

a. Pimpinan : 3 orang 

1) Ketua Komisi  : Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (F-PAN) 

2) Wakil Ketua Komisi : Mohamad Hekal, MBA (F-Gerindra) 

3) Wakil Ketua Komisi : Ir. H. Azam Azman Natawijana (F-PD) 

b. Anggota : 45 orang 

1) F-PDIP  : 10 orang 

2) F-PG  : 9 orang 

3) F-Gerindra : 5 orang 

4) F-PD  : 5 orang 

5) F-PAN  : 4 orang 

6) F-PKB  : 5 orang 

7) F-PKS  : 3 orang 

8) F-PPP  : 3 orang 

9) F-Nasdem : 3 orang 

10) F-Hanura : 1 orang 

 

                                                           
90 DPR RI, Setjen DPR RI. 2015.  Alat Kelengkapan – Komisi VI. Online. 

(http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VI), diakses 26 Februari 2017. 
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2. Prolegnas 2014-2019 

Program legislasi nasional (prolegnas) adalah instrumen perencanaan 

program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, 

dan sistematis.91 Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan 

Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Prolegnas 

dilakukan dengan memuat judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, 

dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

Adapun daftar prolegnas Komisi VI DPR RI tahun 2015-2019 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

NO. JUDUL RUU PENGUSUL 
1. RUU tentang Perubahan atas UU No.25 tahun 2007 tentang 

Penaman Modal 
DPR, DPD 

2. RUU tentang Bahan Kimia Pemerintah 
3. RUU tentang Metrologi Legal Pemerintah 
4. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPD 
5. RUU tentang Perubahan atas UU No.8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 
DPR, Pemerintah 

6. RUU tentang Perubahan atas UU No.19 tahun 2003 tentang 
BUMN 

DPR 

7. RUU tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat 

DPR 

8. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR 
9. RUU tentang Pertembakauan DPR 
10. RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR 

Sumber: www.dpr.go.id 

 

3. Komisi VI DPR RI dalam Ratifikasi 

Pembahasan ratifikasi di DPR RI dilakukan oleh Komisi. Isi dari 

perjanjian internasional yang akan diratifikasi merupakan penentu penempatan 

                                                           
91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

http://www.dpr.go.id/
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komisi yang melakukan pembahasan. Jadi, setiap komisi memiliki hak yang sama 

untuk melakukan pembahasan ratifikasi. Adapun hal yang membedakan antara 

komisi satu dengan komisi yang lain dalam melakukan pembahasan ratifikasi 

perjanjian internasional adalah masing-masing ruang lingkup komisi. Penempatan 

pembahasan ratiikasi berdasarkan dari isi perjanjian internasional, yang kemudian 

akan disesuaikan dengan ruang lingkup komisi.  

Ruang lingkup Komisi VI meliputi bidang industri, investasi, dan 

persaingan usaha. Sehingga, setiap perjanjian internasional yang akan diratifikasi 

dengan isi perjanjian meliputi 3 (tiga) hal tersebut akan dilakukan pembahasan 

oleh Komisi VI DPR RI. Sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 2004 tentang 

pejanjian internasional, Komisi VI DPR RI belum pernah melakukan pembahasan 

ratifikasi. Pembahasan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dengan 

judul Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Coorperation between the ASEAN and the Republic of 

India (AIFTA) merupakan kegiatan pertama kali di Komisi VI DPR RI. 

 


